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Legal Alert  

Rygor „maseczkowy” w pracy – zmiana przepisów 

 

Grudzień 2020 

Przepisy zostały poprawione i od 2 grudnia br. obowiązek zakrywania 
ust i nosa w zakładzie pracy nie obowiązuje w czasie spożywania 
posiłków i napojów. Pracodawca może również samodzielnie 
zdecydować, w jaki sposób realizowany będzie obowiązek zakrywania 
ust i nosa w miejscu pracy. 

Nowe zasady zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy obowiązujące do  
27 grudnia 2020 r., opisane przez nas w Alercie z 1 grudnia br., po czterech 
dniach obowiązywania zostały zmienione Rozporządzeniem1 Rady Ministrów 
opublikowanym w Dzienniku Ustaw 1 grudnia wieczorem. 

Od 2 grudnia br. nie obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładzie 
pracy w czasie spożywania posiłków i napojów. 

Nakaz zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu 
przebywa więcej niż jedna osoba, nadal obowiązuje, ale od 2 grudnia br. 
pracodawca może w tej sprawie postanowić inaczej. Tym samym pracodawcy 
zyskali uprawnienie do ograniczenia lub zniesienia tego obowiązku. Zarządzenie 
pracodawcy nie wymaga szczególnego trybu. Wystarczy poinformować 
pracowników o nowych zasadach zakrywania ust i nosa obowiązujących  
na terenie zakładu pracy. 

Podejmując takie decyzje, pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo 
pracowników i w inny sposób minimalizować ich narażenie na wirusa  
SARS-CoV-2 w miejscu pracy. Stosowanie wytycznych branżowych oraz zaleceń 
PIP powinno być szczególnie pomocne. 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z nową regulacją lub potrzebują Państwo 
wsparcia w tym obszarze, prosimy o kontakt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,  
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 2132). 
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Zobacz inne publikacje  

Systematycznie piszemy 
o tym, co ważne i aktualne 

dla biznesu 

 

Zapisz się  
na nasz newsletter 

Otrzymuj informacje  
o ważnych zmianach w 

prawie i organizowanych 
przez nas szkoleniach. 
 

 

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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